
 باسمه تعالی

 به منظور ارائة مقاله  دانشجويان كارشناسی ارشد و دكترياجرايی سفرهاي كوتاه مدت علمی  شیوه نامه

 المللی خارج از كشور هاي علمی بین در همايش

 

به منظور تبیین آن دسته از مقررات كلي كه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تنظیم و ابالغ شده، همچنین بر اساا    شیوه نامهاين 

ماور    4474/7/71و بخصانامۀ شامار    8/4/7711هااي علماي باین المللاي  اارك از كصاور م او          نامۀ شركت در گردهماايي  آيین

باه   دانصاوويان مقعات تح ایالت تكمیلاي     فرستادنهاي  هدفمند كردن شیوه باتا  ، تنظیم شده و به دنبال راهكاري است02/4/7714

تباادل  ي همچاون  فاهاد االمللي را با  هاي علمي بین و فعالیتدهد هاي پژوهصي و آموزشي دانصگاه را ارتقاء  ، برنامهالمللي همايش هاي بین

و جايگاهي بیش از پیش مناسا  باراي    هاي علمي گسترش دهد پديده و آشنايي با  دانش نوين بهدستیابي نظر درباره موضوعات علمي و 

 فرهنگ و تمدن ايراني در سعح بین الملل فراهم نمايد. 

شنا ته شدن دانصگاه عالمه طباطبائي در سعح بین الملل از ديگر اهداف اصلي شركت در همايش هاي باین المللاي اسات. باي تردياد        

سعح بین الملل بعور مستقیم و نیز از طريق تعامالت علمي بر ارتقاء رتبه بین المللاي ايان دانصاگاه    شنا ته شدن هرچه بیصتر دانصگاه در 

در همايش هاي بین دانصوويان   ولي همچون اصل تسهیل شركتشیوه نامه مذكور بر اسا  اصتاثیر بسزايي  واهد گذاشت. گفتني است 

صوويان غیر ايراني و نیز با رعايت موازين و اصول اساسي جمهاوري اساالمي اياران     المللي و افزايش تعامالت دانصوويان با استادان و دان

 تنظیم شده است. 

   

 

  شرايط عمومی همايش و مقاله -1مادة 

 كصور ارائه شده باشد؛يا دا ل  قبالً در همايش علمي ديگري در  اركنبايد مقالۀ مورد نظر  (7-7

ت علماي دانصاگاه   ابه همراه ناام يكاي از اعیااي هیا     متقاضينام دانصووي   ،دانصكده، نام گروهنام  ،ت ريح نام و نصاني دانصگاه (7-0

عیاو  باياد    (Corresponding Author)نويسانده مسالول  و  ضرورت داردشود،  اي كه ارائه مي در مقاله به زبان همايشي ئطباطبا عالمه

  ((Allameh Tabataba’i University .دانصگاه به انگلیسي الزامي استم نگارش درست نا. باشدطباطبائي  عالمهت علمي دانصگاه یاه

هصتاد درصد هزينه هااي م او  باراي     ،ارائه به صورت پوستر. در صورت به صورت سخنراني در همايش ارائه شود بايدمتن مقاله  (7-7

 . ارائه مقاله پردا ت  واهد شد

به صورت موازي در همايش به ايراد سخنراني بپردازد، مصروط بر اينكه دسات كام    ( در صورتي كه متقاضي از راه ويديو كنفرانس و7-4

هاي استنادي معتبر به چاپ رسد و گواهي انتصار ارائه شود، دانصگاه صارفا هزيناه ثبات ناام در هماايش را باه وي        چكیده مقاله در پايگاه

 . پردا ت  واهد كرد

 :  مي شود شنا ته، معتبر داشته باشديكي از معیارهاي زير را دست كم  صورتیكه همايشباشد. در علمي اعتبار داراي بايد همايش  (7-5



با ارايه گواهي معتبار از ساوي      (Conference Proceedings)در موموعه مقاالت همايش (Full Paper)كامل مقاله متن انتصار الف( 

  ؛مقاالت همايشبرگزار كننده همايش مبني بر انتصار متن كامل مقاله در موموعه 

با ارايه  ISI , Scopus, ISC, Medline, Doaj, Google Scholar, EBSCO :چكیده مقاالت در نمايه هاي معتبر بین الملليانتصار  ( 

 . ؛ايگاه هاي استنادي مذكورپگواهي معتبر از سوي برگزار كننده همايش مبني بر نمايه شدن چكیده در 

از پنج سال منتهي باه   سال  در يک دست كمجزء دويست دانصگاه برتر دنیا بر اسا  نظام رتبه بندي شانگهاي  همايش( برگزار كننده پ

آن در پايگاه هاي معتبر استنادي نمايه شود يا اصل مقاله در كتاا  موموعاه مقااالت    باشد و دست كم چكیده مقاالت شركت در همايش 

 همايش به چاپ برسد. 

بار متوالي باشد و چكیده آن در پايگاه هاي استنادي معتبر نماياه شاود ياا    دست كم پنج داراي پیصینه معتبر با قدمت برگزاري  همايش( ت

 اصل مقاله در كتا  موموعه مقاالت همايش به چاپ رسد. 

 

  هشرايط شركت كنند -2مادة 

ي باشد و تحت نظارت يكي از اعیااي  ئبادانصگاه عالمه طباطدانصووي كارشناسي ارشد يا دكتري متقاضي شركت در همايش بايد (0-7

 كت نمايد.  ردانصگاه در همايش شاين هیات علمي 

الزم  ،در صورتي كه زبان هماايش انگلیساي اسات   . دشآشنايي كافي با زبان همايش داشته بامتقاضي شركت در همايش الزم است (0-0 

 ارايه نمايد:به مديريت همكاري هاي علمي بین المللي دانصگاه يكي از موارد زير را دست كم است تا دانصوو 

 ؛ ..5دست كم )جنرال يا آكادمیک( الف( كس  نمره آيلتس 

 ؛PBTاز آزمون  552يا  iBT از آزمون 82دست كم  ( كس  نمره تافل 

سلط به آن زبان و يا نامه تايیدياه تسالط   در صورتي كه زبان همايش غیر انگلیسي باشد، دانصوو موظف به ارائه مدرک معتبر در زمینه ت -

 .است وي بر آن زبان توسط گروه آموزشي مربوط

 

گاروه  . ضاروري اسات   )بنابه تصخیص گروه آموزشاي( متقاضيرشته تخ  ي شركت كننده و گروه آموزشي پیوند موضوع مقاله با  (0-7 

در غیار   .اعاالم نظار نماياد    دربااره مقالاه  در واسات رسامي متقاضاي،    هنگام دريافت از سه هفته الزم است حداكثر ظرف مدت آموزشي 

همراه باا   را تقاضاي  ود ،دانصكده معاون پژوهصيموافقت نظارت عیو هیات علمي دانصگاه و با با مي تواند )دانصوو( متقاضي  ،اين ورت

 . بفرستد (مديريت همكاري هاي علمي بین الملليمعاونت پژوهصي )مدارک مورد نیاز به 

 پذيرش مقاله و ارائۀ آن به دانصگاه؛يا نامه داشتن دعوتنامه  (0-4

 ؛نهمايش و ارائۀ  الصۀ فارسي آبه زبان اصلي  ارائۀ  الصه و اصل مقاله (0-5

 پصتیبانيدانصووياني مي توانند از بار امكان پذير است.  دوهر دانصووي تح یالت تكمیلي در طول دوره تح یل صرفا براي اعزام  (0-1

 شركت در همايش هاي بین المللي بر وردار شوند كه داراي شرايط زير باشند: برايدانصگاه 



 .باشد 71يک نیم سال آنها باالي دست كم الف( میانگین نمرات 

-باا امتیااز علماي   گاواهي پاذيرش در مواالت دا لاي      يا ارائهدو مقاله انتصار يا   ISIگواهي پذيرش يک مقاله با نمايه ارائه  (انتصار يا 

 ؛پژوهصي 

 ؛يئدو تن از اعیاي هیلت علمي دانصگاه عالمه طباطباا القي توسط -علمي توصیه نامه( ارايه پ

   

 

 مراحل اجرايی -3مادة 

باه   را با رعايت ماوارد ماذكور    زمان برگزاري همايش، در واست متقاضي  از پیشدو ماه دست كم بايد   معاونت پژوهصي دانصكده  (7-7

تأيیديه مالي  ،گروه آموزشيعلمي توسط  هالمللي؛ تايیدي شركت در همايش علمي بین در واست  هتكمیل شدهاي  شامل فرم)همراه مدارک

 مديريت همكاري هااي علماي  معاونت پژوهصي )به  (0 و 7 وادمدارک  واسته شده در م ديگر پژوهصي دانصكده وآموزشي شوراي  توسط

 بفرستد.دانصگاه  (بین المللي

براي پردا ت  مربوطنامه نگاري هاي ، نامه شیوهدر اين  شده  گفتهدر صورت تعبیق با ضوابط و  در واست متقاضي بررسيپس از  -7-0

   انوام مي پذيرد. كمک هزينه 

  

 ها تا ح ول نتیوه، به عهد  متقاضي است. پیگیري در واست -7 تب ره

  

 

 1ها تأمین هزينه -4مادة 

مبلغ قابل پرداخت براي كمک هزينه سفر، مشروط برسقف اعتبارات موجود در دانشگاه،  براي هرر برار   كل  - (4-7

هاي با اعتبار عالی ) هزينه بلیت رفت و برگشت+  سفر مطابق درجه اعتبار همايش، به اين صورت كه براي همايش

روز ( و برراي   4هزار تومان براي  099 هزينه ثبت نام در همايش + هزينه دريافت رواديد و خروج از كشور+ روزانه

هاي با اعتبار متوسط ) هزينه بلیت رفت و برگشت + هزينه ثبت نام در همايش + هزينه دريافرت رواديرد،    همايش

 شود. روز ( پرداخت می 4هزار تومان براي  099هزينه خروج از كشور+ روزانه 

                                                 
1

قانون برنامه پنجم توسعه بند ت: کلیه تصویب نامه ها، بخش نامه ها و دستور العمل ها، تغییرات تشکیالت، تغییر  004. براساس ماده  

ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات 

ه متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه هیات های امنا ک

 و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد. 



مالي دانصگاه ماي باشاد و پاس از     –دانصوو موظف به گذاشتن وثیقه معادل مبلغ دريافتي از دانصگاه به امانت نزد بخش اداري –7تب ره 

در غیر اين صورت، براي دريافت كمک هزينه پیش از انوام سفر، متقاضاي موظاف باه    تسويه حسا ، وثیقه به وي بازگردانده  واهد شد. 

 یلت علمي براي واريز كمک هزينه در وجه ايصان  واهد بود. ارائه موافقت يكي از اعیاي ه

 , ISIباا نماياه   Full Paper)همايش هايي هستند كه مقاالت آنها به صاورت كامال)    "عالي"همايش هاي با درجه اعتبار  -0تب ره

Scopus, ISC, Medline, Doaj, Google Scholar  .توسط همايش منتصر شود 

كه دريافت رواديد آنها نیازمند رفتن  به كصور ديگري است، باراي كصاور ساوم صارفا هزيناه بلیات رفات و         براي كصورهايي - 7تب ره 

 پردا ت  واهد شد. ، در صورت شركت در همايشبرگصت

 

 ضوابط و شرايط ديگر - 5مادة 

تكمیال   همراه باا پرسصانامۀ   سفرگزارش  فرستادنماه پس از بازگصت، نسبت به  دوالزم است متقاضي شركت در همايش حداكثر  (5-7

 .دانصگاه اقدام نمايد (مديريت همكاري هاي علمي بین الملليمعاونت پژوهصي )مربوط به  شده

 شده به دانصگاه است.  وجوه پردا ت همهملزم به بازگرداندن  ،چنانچه متقاضي به هر دلیل از انوام سفر من رف شود(5-0

سال به تعويق اندازد. در صاورتي  يک مي از برگزار كننده همايش، ارايه مقاله منتصر شده را تا متقاضي فرصت دارد همراه با نامه رس (5-7

 ه ندهد، امور مالي نسبت به استرداد كمک هزينه پردا ت شده اقدام مي نمايد.ئمتقاضي مقاله منتصر شده را ارا ،ز پايان مهلت مقرركه پس ا

   است.هاي شركت در همايش بین المللي  منوط به تسويه حسا  هزينه ،تسويه حسا  و فارغ التح یل شدن دانصوو(5-4

 

ت ابه ت وي  هی 74/8/47تاريخ  شوراي پژوهصي دانصگاه و در به ت وي   7/7/7747تب ره در تاريخ  1ماده و  5در  شیوه نامهاين 

  . رئیسه دانصگاه رسیده است


